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Nie boimy siê inwestycji
* Czy warto korzystaæ z
wszelkich mo¿liwoœci, jakie
stwarzaj¹ unijne fundusze?
Adam Jab³oñski: – Uda³o
nam siê wyj¹tkowo du¿o zrobiæ z pomoc¹ unijnych dotacji
i nie tylko z tego Ÿród³a. Pozyskano œrodki z Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego z
Dzia³ania 7.2 „Edukacja”.
Ca³kowita wartoœæ projektu
wnosi 1.867.940,02 z³otego.
Dla naszej gminy to bardzo
du¿y zasób œrodków.
Liczy siê to, ¿e projekty z
RPO mog¹ byæ dofinansowane
w wysokoœci do 85 procent
wartoœci. U nas wysz³o trochê
mniej. Z bardzo prostego
wzglêdu. Swego czasu z³o¿yliœmy dwa wnioski. Jeden do
RPO, w którym wpisane by³o
do realizacji boisko 30 na 60
metrów, ze sztucznej trawy. To
samo by³o w programie Orlik i
jednoczeœnie w tym samym
czasie z³o¿y³em u marsza³ka
województwa projekt Orlik
2012. Okaza³o siê, ¿e w tym
czasie dosta³em Orlika i program z RPO, w którym by³o te¿
boisko. Musia³em z tego boiska zrezygnowaæ, natomiast
po wybudowaniu Orlika to
w³aœnie du¿e boisko zosta³o
zakwalifikowane do RPO, tylko ¿e by³o to ju¿ kosztem niekwalifikowanym. Przy szkole
wybudowaliœmy nowoczesne
boisko o wymiarach 30 na 60
metrów.
* Dotacje unijne gmina dosta³a nie tylko na budowê nowych obiektów?
– Z programu RPO dostaliœmy pieni¹dze praktycznie na
remont ca³ego kompleksu
szkolnego w GoŸdzie – z zewn¹trz i wewn¹trz. Œciany s¹
obecnie docieplone, mamy
posadzki wykonane wed³ug
jednej z najnowoczeœniejszych

nW szkole w GoŸdzie kredê i œciereczkê zast¹pi³y tablice multimedialne.
technologii. S¹ one zrobione w
75 procentach z tworzyw naturalnych. Posadzki nie emituj¹
nawet najmniejszych iloœci
szkodliwych substancji. Powiem tylko, ¿e normy unijne
dotycz¹ce tego rodzaju materia³ów s¹ czterdzieœci razy wy¿sze ni¿ jest to w przypadku materia³u, który wykorzystaliœmy.
Mamy w GoŸdzie zupe³nie
przebudowan¹ salê gimnastyczn¹ z now¹ nawierzchni¹ z
tworzyw sztucznych. Dziesiêæ
klas zosta³o wyposa¿onych w
jeden z najnowoczeœniejszych
sprzêtów elektronicznych. S¹
to tablice interaktywne, przy
których obecnie mog¹ pracowaæ jednoczeœnie trzy osoby.
Nie ma nic nowoczeœniejszego
w polskiej oœwiacie. Tam s¹
g³oœniki, laptopy dotykowe
najnowszej klasy. Tak siê uda³o
wszystko spi¹æ, ¿e szko³a obywa siê bez kredy i g¹bki. Nauczyciele mog¹ przygotowaæ
lekcje w domu, na pendrive’ach, wpisaæ do komputera i wykonaæ prezentacjê. Ponadto wyposa¿ono pracowniê

komputerow¹ w 24 zestawy
komputerowe. W szkole mamy
te¿ nowoczesn¹ windê do
przewozu osób niepe³nosprawnych. Zosta³a ona bardzo
³adnie wkomponowana w budynek. Remontujemy równie¿
przedszkole.
* Co te inwestycje oznaczaj¹ dla gminy?
– Zawsze stawialiœmy na jakoœæ kszta³cenia. Oszczêdzamy na czym tylko mo¿emy.
Dziêki ociepleniu ca³ego kompleksu s¹ widoczne bardzo
du¿e oszczêdnoœci na oleju
grzewczym. Gmina dba o ekologiê. Dziœ ju¿ widaæ, ¿e jest
wiêksze zainteresowanie
uczniów uczêszczaniem do
szko³y, bo m³odzi ludzie
widz¹, i¿ w placówce oœwiatowej mog¹ siê zetkn¹æ z nowoczesnymi technologiami. Dzisiaj nauka nie polega tylko na
tym, ¿e pani pisze, a dziecko
chce czytaæ albo i nie. Nauka
jêzyka angielskiego wygl¹da u
nas jak karaoke. Dziecko czyta
podkreœlane na tablicy wyrazy. To s¹ takie nowinki, które u

nKomputery dell, szybki Internet – to siê podoba najm³odszym uczniom.
m³odych ludzi budz¹ zaciekawienie, wiedza jest znacznie
lepiej przyswajana. Zupe³nie
inaczej dziecko odbiera informacje o komórce ¿ywego organizmu, gdy widzi j¹ w prezentacji filmowej, poniewa¿
tablice te posiadaj¹ programy
zawieraj¹ce nagrania i materia³y do ró¿nych przedmiotów
szkolnych.
To jest zupe³nie inna jakoœæ
nauczania. Spotka³em siê z
dyrektork¹ jednej z radomskich szkó³, która powiedzia³a,
¿e na 1000 dzieci ma tylko
jedn¹ tablicê interaktywn¹,
my mamy na 300 dzieci dziesiêæ tablic. To wskazuje jak jesteœmy zaawansowani we
wprowadzaniu nowoczesnych metod edukacyjnych.
* Wiele gmin obawia siê inwestowania, bo to zazwyczaj
oznacza rosn¹ce d³ugi?
– W tym roku prowadzimy
rzeczywiœcie bardzo du¿o inwestycji. Jednak skrupulatnie
wszystko to liczymy. Nie ma
¿adnego zagro¿enia dla finansów gminy.

Projekt
„Wyrównywanie poziomu edukacji na
terenie gminy Gózd poprzez dostosowanie budynków i terenów PG i PSP w GoŸdzie do potrzeb XXI wieku”, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Priorytetu VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju Kapita³u Ludzkiego”
Dzia³ania 7.2. „Infrastruktura s³u¿¹ca
edukacji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, realizowany jest
od 2 czerwca 2009 do 31 grudnia 2011 roku. Ca³kowita wartoœæ projektu wynosi
1.867.940,02 z³otego. Wydatki kwalifikowane to 925.727,76 z³otego. Wk³ad w³asny
beneficjenta wynosi 1.081.071,42 z³otego,
wysokoœæ dofinansowania wynosi 85 procent, to jest 786.868,60 z³otego.
Artyku³ jest wspó³finansowany ze
œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu
VII „Tworzenie i poprawa warunków dla
rozwoju Kapita³u Ludzkiego” Dzia³ania
7.2 „Infrastruktura s³u¿¹ca edukacji” w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007-2013.
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